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 مقدمةال

 

حول المدارس ساسية األعلومات يقدم لهم المو ،لتحاق بالمدارس الثانويةالذين يرغبون في اإل الطالبهذا الكتيب  يستهدف

 الثانوية.

 .المتعلقة باختيار المسار التعليمي التساؤالتعلى جميع  لإلجابة جميع الطالبل مساعدةنظام لديها أوساكا  محافظة

 االستشارية أو المؤسساتالفصل  ة مدرسرستشايرجى ا، حول إكمال الدراسة الثانويةأسئلة أو مخاوف  لديك تلذلك فإن كان 

 .الذي بين يديكم في هذا الكتيب ذكورةالم

 

 .اإلعداديةو اإلبتدائيةمحافظة أوساكا لقسم المدارس  مكتبل معلومات تفصيلية على الموقع اإللكترونيبه كتيب  يوجد  ※

متاحة باللغة اليابانية والصينية والكورية والفيتنامية والفلبينية والبرتغالية واإلسبانية والتايالندية  على الموقع المعلومات

 .والعربية والماليزية واإلندونيسية والنيبالية واألرديةوالروسية واإلنجليزية 

）senntaku.html-sapo/shinro-https://www.pref.osaka.lg.jp/shochugakko/kikokutoniti（ 

 :للنقاط الرئيسية في هذا الكتيب عالمات ثالثةهناك ■

 

 .لكل فقرة مبسطالشرح العند  ا الرمزستخدم هذي

 

 .لكل فقرة هذا الرمز عند الشرح التفصيلي يستخدم                                               

 

 

 .كل صفحة والصفحات ذات الصلة  في التساؤالتلعرض  يستخدم هذا الرمز  

 

   

 

 

 

 

https://www.pref.osaka.lg.jp/shochugakko/kikokutoniti-sapo/shinro-senntaku.html
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 نظام التعليم في اليابان

؛ حيث يجب على اآلباء إرسال أطفالهم إلى المدرسة اإلعداديةو اإلبتدائيةمرحلة لل التعليم في اليابان إلزامي 

هناك عدة مسارات مختلفة. إنهاء مرحلة التعليم اإللزاميبعد  ،التعليم اإللزامي فترة الحصول على أثناء  
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 سنوات ؟ 3هل تسمح كل المدارس الثانوية العامة بالتخرج بعد   

 ، ولمعلومات عن األنظمة األخرىسنوات، 3نظام الدوام الكامل يكون - ⇐ 

 .6-5يرجى االطالع على الصفحات 
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  أنواع المدارس الثانوية

 

 حكومية بنوعيها التابع للدولة مباشرة "كوكوريستو"ان توجد مدارس ثانوية في الياب   

 لمحافظة أو مدينة "كوريتسو" ةأو التابع

 ومدارس ثانوية خاصة.

 

)كوريتسو( )كوكوريتسو(حكومية ال الثانوية المدارس  ■ 

.ولةدلالمحافظة أو المدينة أو ا أنشأتها  

.بنين وبنات مدارس مختلطةوهى   

 

لثانوية الخاصةا المدارس  ■ 

األفراد أو الشركات.أنشأها   

.الحكوميةالمدارس الثانوية من  الدراسية أعلى رسومهافي معظم الحاالت  تكون  * 

  .فقط لبناتل وأ فقط للبنين منفصلة مدارسليست كلها مدارس مختلطة لكن هناك أيضاً 

               الرسوم الدراسية حسب دخل األسرة لدعم* يوجد نظام      

                  9انظر ص  ⇐       

 

    ؟ والخاصة الحكوميةالثانوية  القبول للمدارسهو نفس االمتحان امتحان هل                

ة.والخاص الحكوميةالمدارس الثانوية  فيتختلف طريقة امتحان القبول  ⇐                              

 

ص ، 12ص انظر← الحكوميةامتحان القبول بالمدارس الثانوية المتعلقة بموضوعات لل■ 

13   

 

  :الخاصةامتحان القبول في المدارس الثانوية ■                             

   باختالف المدرسة. ومعايير القبول والمحتوى الجدول االمتحان من حيث لفيخت                              

 عن المسار األكاديميل المسؤو للمدرسالرجاء الرجوع  لمزيد من المعلومات التفصيلية،

 .اإلعداديةفي مدرستك 
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ً ووفق ،الثانوية المدارس من أنواع أربعة هناك   وشكل المحاضرات مدتها و الدراسة فترة لكل نوع تختلف ا

 

 

 >مدارس ثانوية بدوام كامل<

  الدراسة فترة■ 

 مساًء( 5:00صباًحا حتى  8:30من  تقريبا من الصباح حتى المساء )

 الدراسة حتى التخرج  مدة ■

 سنوات 3 

 شكل المحاضرات  ■

، ، يجب على الطالب أخذ عدد ثابت من الحصص في كل عام دراسي ذو الفترة الصباحية في العديد من المدارس

نظام  على المدارس لكن إذا كانتو ،الدرجات لعدد المحدد منالحصول على ا تاليالعام ال إلى االنتقال يتطلبو

 بأنفسهم. المحاضرات  يمكن للطالب اختيار )الكريديت( المعتمدة الساعات

 مثال على المدارس الثانوية بدوام كامل ■

 لتعليم العام[ل ]المدارس الثانوية     

 والرياضيات وما إلى ذلك. اليابانيةواد مشتركة مثل اللغة م الطالب تعلمي        

 المتخصصة[ قسام]المدارس الثانوية ذات األ    

 ، تجارة والزراعة والثقافة الدوليةيكتسب الطالب المعرفة األساسية في مجاالت متخصصة مثل الصناعة وال        

 .المختلفة المؤهالتشهادات كتساب الالزمة ال ويكتسبون المهارات        

 [الشاملة  ارس الثانوية]المد    

ً  هناك ،دراسة مواد المدارس العامة باإلضافة إلى  يختارها الطالب وفقًا الهتماماتهم. االختيارية الموادمن  العديد أيضا

  Empowerment school]  \]مدارس التمكين    

 على التفكير النقدي محاضرات تعزز قدرته ىويتلق ،استيعابها لمستواه األساسيات وفقً  عادة تعلمإ تمكن الطالب من

 صحيحة.تحتمل أكثر من إجابة التي  في األمور ياإلبداعو
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 Creative schoolية"(< اإلبداعالمعتمدة( )"المدرسة  الساعاتلكريديت )بنظام ا >مدارس ثانوية

 :الدراسة  فترة ■

ً ) يةالصباحالفترة =   الجزء األول           (مساء 12:30صباًحا إلى 8:30من  تقريبا  

ً ) الفترة المسائية = الجزء الثانى             مساًء( 5مساًء حتى  1من  تقريبا

 :حتى التخرج مدة الدراسة ■

سنوات فأكثر   3األولى والثانية  معا تستغرق الدراسة = الفترتين  إذا حضر الطالب           

سنوات فأكثر       4األولى والثانية بشكل منفصل تستغرق الدراسة = الفترة  إذا حضر الطالب           

:شكل المحاضرات  ■   

 .( بما يتناسب مع أسلوب حياتهمفترة أولى أو ثانية  الدراسة ) وفترة للطالب اختيار المواد يمكن

 نصف عام. أوعام كامل الدراسي مدة الفصل  وتكون

 

 

 

< المسائية المدارس الثانوية > 

: فترة الدراسة   ■ 

 مساءً  9:00 حتىمساًء  6:00الساعة  حوالي منتبدأ  المدارس أغلب 

: حتى التخرج مدة الدراسة  ■ 

       سنوات 4

 .كان الطالب ملتحقاً بنظام الدراسة عن بعد )المراسلة( في نفس الوقتأو أكثر إذا  سنوات 3

:شكل المحاضرات   ■  

 .ةالدرجات كل محاضرة على حد على  تحصلو ،تتم المحاضرات ليال
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  Correspondence school <الدراسة عن بعد )المراسلة(> المدارس الثانوية بنظام 

 :فترة الدراسة   ■

  ،سبوع لتلقي المحاضراتأكل  مرات ثالثةأو الب للمدرسة مرتين يذهب الط

 من مدرسة ألخرى.أيام الدراسة وعدد مرات الذهاب  وتختلف

 :حتى التخرج مدة الدراسة ■

 سنوات فأكثر. 3 

 :(سلوب الدراسةأ) شكل المحاضرات ■

 ، تب المدرسية الك باستخدامفي المنزل  يدرسون، سةيذهب فيها الطالب إلى المدرفي األيام التي ال 

 ويقومون بإرسالها للتصحيح . التقاريرويعدون 

 

 

 

 المعتمدة(؟أو الساعات  نقاطماهو نظام الكريديت )ال

 .مقدار التعلمالمعتمدة" كوحدة لقياس  النقاطفي المدرسة الثانوية  يتم استخدام تعبير " ⇐

 ،الخاصة به عند الحصول على النقاط المحددة يتم االنتهاء من دراسة المقرر

 ،حصة 35الواحد من  النقطة وتتكون، نقاطلكل مادة عدد من ال حيث يكون 

 .دقيقة 50الواحدة  الحصة مدة حيث تكون 

 دقيقة( 1750=  حصة 35× دقيقة  50)النقطة الواحدة "الكريديت الواحد" : 

 .نقاطوالحصول على العدد الالزم من ال المحاضرات بعد إكمال عدد معين منيتخرج الطالب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-7- 

 

 اليوم الدراسي في المدرسة الثانوية

  مدرسة ثانوية بدوام كاملمثال ليوم دراسي لطالب في إليك  

 
 

الصباح:  ■ 

الدراسية لكل  مادةبتغير ال ويتغير المدرس ،فترة الصباح في حصصوهناك أربعة  ،صباًحا 8:30تبدأ المدرسة في الساعة 

      .حصة

الغداء:   ■ 

 ولكن يحضر الطالب صندوق الطعام الخاص بهم من المنزل أو يقومون بشراء الغداء  ،للطالب ال توفر المدرسة الغداء

 المدرسة.كافيتريا  من

:بعد الظهر   ■ 

 .حصص في فترة ما بعد الظهر 3-2هناك 

بعد المدرسة:   ■ 

  ، من خالله القيام بتمارينه وأنشطته الثقافية المفضلة بيستطيع الطال (.بوكاتسويوجد هناك نشاطات خارجية )

  ختيارية.اهذه األنشطة تكون  يف المشاركةو

 

 

 ماذا يرتدي الطالب عند الذهاب للمدرسة؟ 

 ".( "هيوجون فوكوالموحد يالز)أو  "و( "سيفوكالزي المدرسي)ـيسمى بالطالب و يزتقرر المدرسة   ⇐

 ،يهذا الز انوية من الطالب ارتداءالمدارس الث وتطلب لشتاء،آخر لالصيف وفصل مدرسي ل وهناك زي

 .موحد للمدرسة  يوهناك أيضا مدارس ليس لديها ز
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 العام الدراسي في المدرسة الثانوية
 .فصول دراسية 3من يتكون  مثال لعام دراسي لطالب ثانوي في مدرسة بدوام كامل فيما يلي 

 )تختلف بداية الفصل الدراسى الثانى باختالف المدرسة(. مدارس تتكون من فصلين دراسيين فقط.هناك ولكن، 
 في أبريل وتنتهي في مارس من العام التالي. الدراسة في اليابان  أتبد           
 

 

  

 

 

 يوليو(شهر  إلى أبريلشهر من عادة يكون )    الفصل الدراسي األول■ 

دراسات ميدانية، امتحانات الفصل حفل دخول المدرسة، حفل بدء الدراسة، الكشف الطبي، الفحص البدني، 

        الدراسي

                      ( باء والمعلمين والطالب) لآل ثالثيال جتماعاال

              الحفل الختامي 

 (خر شهر يوليو آلخر شهر أغسطسآتكون من  ادةً )عالعطلة الصيفية           ■ 

 (شهر ديسمبر إلىادةً يكون من آخر شهر أغسطس  )عالفصل الدراسي الثاني    ■

 حفل بدء الفصل الدراسي         

األول( الدراسي في الفصلتقيمه بعض المدارس الثانوية هناك أيضا مهرجان الرياضي )ال             

                   األبحاث ثقافي وعرضالمهرجان ال           

(صف الثانيلتنظم بشكل أساسي لطالب ا) مدرسية رحلة             

امتحانات الفصل الدراسي الثاني                    

                                    (باء والمعلمين والطالبلآل) ثالثيالجتماع اال           

 الحفل الختامي 

 ادة تكون  آواخر  شهر ديسمبر لبداية شهر يناير( )ععطلة الشتاء                  ■

 (ادة يكون بداية شهر يناير لشهر مارس)عالفصل الدراسي الثالث      ■ 

 حفل بداية الفصل الدراسي             

 امتحانات الفصل الدراسي            

 والمعلمين والطالب  باءلآل االجتماع الثالثي           

 حفل نهاية العام، حفل التخرج           

 (عادة تكون من آخر شهر مارس لبداية شهر أبريل) الربيع      عطلة ■
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 سيةاالدر رسومال

 .سة في المدرسةللدرا اي تحتاجهتالنقود ال هي الرسوم الدراسية 

، والمدرسة رسة الثانوية بدوام كامل أو جزئي، والمدالثانوية العامة والخاصةالمدرسة بين  وتختلف الرسوم الدراسية 

 المراسلة.نظام الثانوية ب

 للمدرسة الثانوية المصروفات الدراسية الالزمة■

 رسوم االمتحان = الرسوم الالزمة ألداء امتحان القبول. ①

 رسوم الدخول )التسجيل( = الرسوم الالزمة للتسجيل في المدرسة. ②

 الرسوم الدراسية = الرسوم المطلوبة للدراسة وتلقي المحاضرات. ③

ا هناك أيضً  ③و  ②و  ①لى جانب إ ،الرسوم المطلوبة ألول سنة دراسيةالمبلغ المطلوب للسنة األولى =  ④

 .(للمدارس التي تطلب زي مدرسي)المدرسية والزي المدرسي  مصاريف الكتب

 وهذا الجدول مثال لمتوسط التكلفة، * تختلف المدارس الثانوية الخاصة من مدرسة إلى أخرى

                                                                                                                                                            :المساعدة في المصروفات الدراسية أنظمة■

ً  مليون ين 9.1التي يقل دخلها السنوي عن ة لألسر يةمجانتكون  الحكوميةالرسوم الدراسية في المدارس الثانوية    ○   .تقريبا

 واحد فقط( *الطفل ال األسرة ذاتنظام التعليم المجاني للمدارس الثانوية الخاصة )○ 

 ين 9,100,000أقل من  ن ي 8,000,000أقل من  ين 5,900,000أقل من   الدخل السنوي لألسرة )رقم تقريبي(

 من الوالدين  المطلوب الفعلى المبلغ

 ين( 600,000المدرسية المصاريف ن أ)في حالة 
 ين 481,200 ين 200,000 مجانى  

 (فقط باللغة اليابانيةولكن ) يالموقع التال للحصول على مزيد من التفاصيل ادخل على*

https://www.pref.osaka.lg.jp/shigaku/shigakumushouka/shigaku_mushoka_r1.html 

 والخاصة. حكومية كوريتسوبعد الدخول مطلوبة لكل من المدارس ال اجراءات ما 

 ان هناك صعوبة في دفع المصروفات الدراسية؟لو ماذا 

 23و  21طالع على صفحة الرجاء اال  ⇐

 

 المبلغ المطلوب للسنة األولى ④ الرسوم الدراسية ③ رسوم الدخول ② رسوم االمتحان ①  

 

 

 

 دوام

 كلي

 حكومية مدرسة 

 كوريتسو

 ين   300,000   حوالي ين   118,800 ين   5,650 ين   2,200

 *خاصة مدرسة

 

 ين   1,100,000   حوالي ين   600,000 ين   200,000 ين   20,000

 ين   50,000  حوالي  ين   32,400 ين   2,100 ين   950 (ةعاممدرسة دوام جزئي )

 /للمحاضرة  ين 330 ين   500 ين   800 (ةعاممدرسة بنظام المراسلة ) 

 السنة

 ين   40,000   حوالي

https://www.pref.osaka.lg.jp/shigaku/shigakumushouka/shigaku_mushoka_r1.html
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 )نيوجاكو شيكن( امتحان القبول
نيوجاكوشا (، )الدخول امتحان - ا )نيوشيمتحان القبول من أجل دخول المدرسة الثانوية، ويطلق عليه أيضً ال خضعن تأيجب 

 وهناك عدة قواعد إلجراء امتحان القبول. ،(االختيار– (، )سينباتسوالطالب الجدد اختيار - سينباتسو

 

 بالنسبة لالمتحان  ■

 

      فقط لمدارس الخاصةاالتقديم في لراغبي ◎

 

 طريقة التقديم الحصري لمدرسة خاصة(" شيريتسو سينغان")

، فإنك حان القبول في مدرسة ثانوية خاصةإذا نجحت في اجتياز امتهذه الطريقة تعني أنك 

،القبول بالمدرسة الثانوية الخاصةفي اجتياز امتحان  الطالب إذا نجحوكذلك،  .فيها وااللتحاق بها تلتزم بالتسجيل  

مدرسة ثانوية عامة. فيالمتحان دخول  التقديم ال يمكنه  

 
                                 

 

 

             

 

           

           

           

 

 

 

 

 

األقسام فقط /*بعض المدارس الثانوية  
 

 

 رسوب     نجاح                     

  

 

 

 

  

امتحان 

القبول 

للمدرسة 

 الخاصة 

الدراسة في مدرسة 

 خاصة

دخول امتحان 

مدرسة عامة 

 )اختيار خاص(*

（特別選抜）※ 

امتحان دخول مدرسة 

 عامة )اختيار عام(

الدراسة في مدرسة  

 حكومية كوريتسو  

التقديم في المرحلة 
الثانية من تنسيق 
 المدارس العامة 

 
التقديم في المرحلة 

الثانية من تنسيق 
 المدارس الخاصة

 
ذلك غير   
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  الحكومية كوريتسوالمدارس ب االلتحاق لراغبي ◎

 

 (حكومية فقط)التقديم في مدرسة 

 عدم التقديم في مدرسة خاصة فقط و حكوميةلراغبي الدراسة في مدرسة ثانوية 

 

         

 

 

 

           

 

 

األقسام فقط /الثانوية*بعض المدارس   

 

 خاصة في نفس الوقت(مدرسة  فيالتقديم  )

ياز ، في هذه الحالة يمكن للطالب اجتذا كانت المدرسة الخاصة تسمح بذلكإا يضً أامتحان المدرسة الخاصة  أخذ حكوميةلتحاق بمدرسة لطلبة الذين يرغبون في االيمكن ل

 المدرسة الخاصة، فإذا نجح في اجتياز امتحان المدرسة العامة يمكنه دخولها.ن نجح في امتحان إامتحان المدرسة العامة حتى و

 

 

 

           

            

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                             

 األقسام فقط /*بعض المدارس الثانوية                                      

                                                                             

امتحان القبول لمدرسة 

 عامة 

 )اختيار خاص(*

الدراسة في مدرسة 
 حكومية

امتحان القبول 

 لمدرسة عامة

)اختيار عام(   

من  2التقديم في المرحلة 

 المدارس الحكومية
  

من  2التقديم في المرحلة 

 المدارس الخاصة
  

 غير ذلك
 

 

امتحان 
دخول 
مدرسة 
 خاصة

 

امتحان دخول  

المدارس عامة 

 )اختيار خاص(*

من  الثانيةالتقديم في المرحلة 

  الحكوميةالمدارس تنسيق 

من  الثانيةالتقديم في المرحلة 

 المدارس الخاصة تنسيق 

 غير ذلك

 الدراسة في 

 الحكوميةالمدرسة   

المدرسة  الدراسة في 

 الحكومية

امتحان دخول المدارس 

 )اختيار عام( الحكومية

امتحان دخول المدارس 

 )اختيار عام( الحكومية

امتحان دخول  

 الحكوميةالمدارس 

 )اختيار خاص(

المدرسة  الدراسة في 

 الخاصة



 

-12- 

 حكوميةال الثانوية المدارس

 امتحان القبول وادم

 

 .الذى سوف تدرس فيه القسمالدورة/ امتحان القبول حسب  موادتختلف   

 االكاديمي وغيرها  قدرة التحصيلوفي هذه الفقرة سيتم تقديم الموضوعات التي يتناولها امتحان القبول والتي تقيس 

 

 *2 نهايته(الى  فبراير منتصف منخاص )التسجيل الاختيار ■

 مواد االمتحان قساماألالدورات/ 

 دورة 

بدوام 

 كامل

 

تصميم  ،الداخليالتصميم  ،)التصميم المعماري ةيالصناع األقسام 

، التصميم( نظم ،التصميم المرئي ،تصميم الفيديو واألفالم ،المنتجات

 ،قسم التربية البدنية ،الجميلةالفنون قسم  ،الستكشاف العالميقسم ا

قسم النمذجة و، الموسيقىقسم  ،قسم الدراما ،قسم الفنون والثقافة

 شاملة.ال

 

 مواد 5

 ،اترياضي ،، دراسات اجتماعيةاليابانيةاللغة ) 

 *(1 لغة انجليزية علوم،

 امتحان عملي

 مواد Empowerment school 5) )مدرسة التمكين قسم الدراسات الشاملة

 ، دراسات اجتماعية، رياضيات،اليابانيةاللغة ) 

 (*1لغة انجليزية علوم،

 مقابلة شخصية

 

 والثاني(متعددة الفصول )الفصل األول  -النقاط المعتمدةأي  - ام الكريديتنظ

 ( Creative School)مدرسة إبداعية

 (-النقاط المعتمدةأي  -)نظام الكريديت فترة صباحية ومسائية محاضرات 

 اللغة اإلنجليزية اختبار استماع. تتضمن *1

 )فيروس كورنا(، أو اإلنفلونزا، أو ما شابه ذلك، تضررت وأدى ذلك  19-امتحان، ولكن بسبب فيروس كوفيد إذا كنت تقدمت بطلب *2

 يرجى التشاور مع المدرسة اإلعدادية.إلى عدم الحصول على االمتحان، في هذه الحالة يمكن تأدية االمتحان في موعد أخر.      

 

 *2مارس( شهر منتصف الى  بداية من القبول للمدارس العامة ) امتحان■ 

 عاللغة اإلنجليزية اختبار استماتتضمن  *1

 أو ما شابه ذلك، تضررت وأدى ذلك )فيروس كورنا(، أو اإلنفلونزا،  19-بسبب فيروس كوفيد امتحان، ولكن إذا كنت تقدمت بطلب *2

 رجى التشاور مع المدرسة اإلعدادية.يأخر.  داالمتحان في موعإلى عدم الحصول على االمتحان، في هذه الحالة يمكن تأدية      

داء األكاديمي المعلم عن األ منإلى تقديم تقريرعام فأكثر  21ال يحتاج المتقدمين البالغين من العمر *3  

متقدم استبدال هذه ، كما يمكن للشخصية  مع امتحان القدرة الدراسيةجراء مقابلة إ إلى سيحتاج ولكن ،    

. ذلك في ذا رغب إكاديمية بمقال قصير االختبارات األ  

كاديمي.األداء ثر إلى تقديم تقرير المعلم عن األعام فأك 21ال يحتاج المتقدمين البالغين من العمر *4  

 

 مواد االمتحان األقسامالدورات/ 

 دورة 

 بدوام كامل
 كل األقسام التي ال تتطلب اختبارات خاصة

 مواد 5

، دراسات اجتماعية، اليابانية اللغة   

 (*1لغة انجليزية رياضيات،علوم،

 *3 بدوام جزئي دورة  

 مواد 3

، اللغة الوطنية )اليابانية(  )لغة يابانية 

 (*1 رياضيات، لغة انجليزية

 مقابلة شخصية *4 بنظام المراسلة دورة 
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مارس(شهر خر أ أو) ة للتنسيقالثاني المرحلة ■ 

 غيره امتحان قياس القدرة األكاديمية و قساماألالدورات/ 

 

 التي يكون فيها عدد المتقدمين الناجحين أقل من عدد األماكن المتاحةاألقسام 

 

 مقابلة شخصية 

 

 (فبراير لنهايتهشهر من منتصف )اختيارات أخرى ■
 غيرهكاديمية وامتحان قياس القدرة األ والدورات أو األقسام المتاحة م االختباراس

اختبار القبول للطالب الجدد بمدرسة تويوناكا الثانوية بمحافظة أوساكا فرع 

 *2نوسى

(Osaka Prefectural Toyonaka High School, Nose branch)  

 ( قسم إدارة عامة ) فرع نوسى 

 موضوعات  5

، جتماعيةادراسات ، اللغة الوطنية )اليابانية() 

 *(1 لغة انجليزية، علوم ،اترياضي

 مقابلة شخصية

 *2*5 امتحان القبول للعائدين من الخارج

 قسم ،الثقافية الدولية، قسم الدراسات العالمية قسم ،قسم اللغة اإلنجليزية

 .شاملةال دراساتال قسمو ،البحث في اللغة اإلنجليزية قسم ،دوليال بحثال

  لغة انجليزية، اترياضي

 مقابلة شخصية 

  ((1)15صفحة  انظر )

ذين لالقبول للطالب األجانب والطالب العائدين من الخارج الامتحان 

 *2*6مساعدة في اللغة اليابانية لل يحتاجون

 )قسم الدراسات العامة( الثانوية اواغيودو مدرسة هيجاشي 

 )قسم الدراسات الشاملة( مدرسة فوكوي الثانوية 

 .)قسم الدراسات الشاملة( مانامي هايا الثانوية مدرسة كادو

 )قسم الدراسات الشاملة( مدرسة ياو كيتا الثانوية 

 )قسم الدراسات الشاملة( مدرسة سيه بي الثانوية 

)مدرسة  )قسم الدراسات الشاملة( يوشي الثانوية اغمدرسة نا 

 ( Empowerment schoolالتمكين

)مدرسة  )قسم الدراسات الشاملة( مدرسة فوسى كيتا الثانوية 

 ( Empowerment schoolالتمكين

( )نظام   Creative schoolإبداعية  ةمدرسة أوساكا واكابا )مدرس

 الكريديت فترتين صباحي ومسائي(

 ،*1 لغة انجليزية، اترياضي

يمكن كتابته باللغة اليابانية أو ) كتابة موضوع تعبيري

 (لغة أخرى

 ((2) 16صفحة انظر  )

 

 

 

 

 

 

 

 

 *2*7  االحتياجات الخاصةقسم اإلعاقات الذهنية وذوي   

 الدورة العادية

قسم العلوم البيولوجيةقسم صناعة الزهور، قسم البيئة الخضرية،   

، قسم قسم الهندسة الميكانيكية، قسم الهندسة الكهربائية، قسم العلوم والهندسة

 اإلدارة العامة، 

 ، قسم اإلدارة العامة )مدرسة التمكين(

 مقابلة شخصية 

 

االنجليزية اختبار استماع.اللغة تتضمن   *1  

 )فيروس كورنا(، أو اإلنفلونزا، أو ما شابه ذلك، تضررت وأدى ذلك  19-امتحان، ولكن بسبب فيروس كوفيد إذا كنت تقدمت بطلب *2

 اإلعدادية.يرجى التشاور مع المدرسة إلى عدم الحصول على االمتحان، في هذه الحالة يمكن تأدية االمتحان في موعد أخر.      

  5* .تقرير المعلم عن الطالب ال يشترط وجود

.ال يشترط وجود تقرير المعلم عن الطالب أو تقريير التقييم الذاتي  *6    

 7* مطلوب دفتر التمريض 

المسؤولة  بلديةللالتابع باالتصال بمجلس التعليم  اإلعداديةمدرستك  الطلب منرجى ي  خرى(  أارات )اختبـذا كنت ستتقدم لإ

لمؤهالت العادية.ا إلى ضافةخرى مطلوبة لكل اختبار باإلأن هناك مؤهالت أ، حيث المحددة طلباتللتحقق من ال  

 .فرع نوسى ال توجد مؤهالت مطلوبة إلجراء امتحان القبول بمدرسة تويوناكا الثانوية بمحافظة أوساكا
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 المدارس الثانوية العامةمعايير القبول ب

 

 معرفة معايير اجتياز اختبار القبول حتى تستعد له.يجب عليك 
 

 والتقارير الذاتية والمقابالت تقرير المعلم عن الطالبو قياس القدرة االكاديمية بناًء على نتائج اختبار  المتقدمين قبول يتم تحديد 

 .الشخصية

 شو( تقرير المعلم عن الطالب )تشوسا■

    مواد )اللغة اليابانية، الدراسات  9ويحتوي على نتائج اختبارات  ،للمدرسة الثانوية اإلعداديةهو مستند يقدم من المدرسة 

االقتصاد  التكنولوجيا و، التربية الرياضية، التربية الفنية نجليزية، الموسيقى، جتماعية، الرياضيات، العلوم، اللغة اإلاال

)أنشطة مجلس الطالب/ اللجان الطالبية/ من ضافة إلى سجل نشاطات الطالب ، باإلالتقييم()أي  "يههيوت"ـويسمى ب المنزلي(

هو  5حيث يكون رقم  ، مستويات 5التقييم من  يتكون و، وما إلى ذلك المدرسة فيحياة الطالب اليومية   األنشطة الرياضية/

 هو التقييم األقل. 1األعلى و 

 شو( )جيكو شينكوكوالذاتي  التقرير ■

  اإلعداديةفي المدرسة  التعليمللمدرسة، كقاعدة عامة يقوم الطالب بكتابته بنفسه عن  التقديميتم تقديم التقرير الذاتي مع طلب  

 والتطلع للمدرسة الثانوية وفقا للموضوع الذي تحدده المدرسة الثانوية.

 (.بتقديم هذا التقرير الذاتى مساعدة في اللغة اليابانيةليحتاجون ل ذينال من الطالب األجانب والعائدين من الخارج  يتطلب)ال 

 المقابلة الشخصية■

 الذاتي الذي قمت بتقديمه.التقرير على  ابلة شخصية تجرى المقابلة بناءً في المدارس التي تطلب مق  

 (13و 12التي تحتاج لمقابلة شخصية يرجى الرجوع لصفحة المدارس )للتأكد من   

 

، تقرر المدارس تقرير المعلم عن الطالب باإلضافة إلى درجات اختبارات التحصيل األكاديمي وكقاعدة عامة، 

الذاتي  كتابة تقريرك لذلك عند ، (الطالب المرغوبين) الخاصة بها القبولبناًء على سياسة  قبول الطالبالثانوية 

 ليها.إم يللمدرسة المراد التقد سياسة القبول تضمين النقاط التي توافقيرجى 
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لألجانب أو اليابانيين الذين طالب القادمين من الخارج للامتحان القبول 

 يحتاجون مساعدة في اللغة اليابانية

 

ن من الخارج العائدي الطالبأيضا و، األجانب الطالبو، من الخارج اختبارات خاصة للطالب اليابانيين العائدين جدتو 

 القبول في المدارس الثانوية العامة. لغة اليابانية عند إجراء امتحانال مساعدة فيليحتاجون ل ذينال واألجانب

 

 اختبار القبول للطالب العائدين من الخارج(1)

 المستهدفة  الفئة■

 .قبل أقل من سنتين وقت االمتحان الطالب الذين عاشوا خارج اليابان لسنتين متواصلتين فأكثر ثم عادوا لليابان 

 

 األقسام المستهدفة  ■

 الشاملة. الدراسات  قسم ، ستكشاف العالمي، االقسم العالميافة الدولية، النجليزية، الثقاللغة اإل

 

 المحتوى ■

 باللغة اليابانية(. ت عقد المقابلة الشخصية )ا مقابلة شخصية مواد االختبار هي الرياضيات واللغة اإلنجليزية و أيضً ○ 

على أال يحضر قاموس  والرياضيات.اإلنجليزية اللغة في اختبار يابانى واحد  ضار قاموسحللممتحن إ يمكن○ 

 إنجليزي/ياباني أو أي شيء مدون باإلنجليزية إلى امتحان اللغة اإلنجليزية.
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 مساعدة في اللغة اليابانيةلليحتاجون  الذينالقبول للطلبة العائدين من الخارج واألجانب  اختبار (2)

 المستهدفة  الفئة ■ 

 جنسية أجنبية و تم قبولهم في الصفمن يحمل  أووغيرها  العائدون من الصين بشكل عام هم الطلبة    

 .ذلك أو أعلى من  االبتدائى الرابع

 (2023)يعقد االمتحان في فبراير  2023 أسماء المدارس للعام الدراسي■ 

 .)قسم الدراسات العامة( اوا الثانويةغمدرسة هيجاشي يودو     

 .)قسم الدراسات الشاملة( مدرسة فوكوي الثانوية    

 .)قسم الدراسات الشاملة( مانامي هايا الثانوية مدرسة كادو    

 .)قسم الدراسات الشاملة( وكيتا الثانويةأ مدرسة يا    

 .)قسم الدراسات الشاملة( بي الثانوية سى مدرسة    

 .الدراسات الشاملة( )قسم يوشي الثانوية )مدرسة التمكين( اغمدرسة نا    

  .)قسم الدراسات الشاملة( مدرسة فوسى كيتا الثانوية )مدرسة التمكين(    

 مدرسة أوساكا واكابا )مدرسة إبداعية( بنظام الكريديت فترة صباحية وفترة مسائية   

 

 :المحتوى■

 )يشمل اختبار استماع(.اللغة االنجليزية وموضوع تعبير، الرياضيات، كتابة عبارة عن االمتحان  ادمو    ○

 اليابانية.اللغة يمكن كتابة الموضوع التعبيري بلغة غير    ○ 

 الحروفحروف "الكانجى"  فوق )التي تساعد على قراءة الحروف الصينية( انا" الحروف اليابانيةغيمكن إضافة "الفوري    ○

 أسئلة اختبار قياس القدرة االكاديمية. فيالصينية  

 أجنبية. بلغة عطاء الكلمات الرئيسية التي تساعد على فهم السؤالإبالنسبة للموضوع التعبيري، يتم   ○  

 مع العلم أنه خالل اختبار اللغة اإلنجليزية ال يسمح باستخدام قاموس االختبار. أثناءكحد أقصى  قاموسين يمكن استخدام   ○ 

 ياباني/إنجليزي أو إنجليزي/ياباني أو أي شيء مدون باإلنجليزية. 

 تقرير التقييم الذاتي.تقديم *ال يتطلب هذا االختبار  

 يطالب   عند الموافقة و، أم ال لمقدم الطلب بإجراء هذا االختبارما إذا كان ي سمح يم في شهر نوفمبر مكتب التعل *سيؤكد 

 ا يستغرق تحضير المستندات بعض الوقت لذاأحيانً و ،وغيرهااريخ العودة لليابان مستند اثبات تالمستندات مثل  تقديم بعضب

 .ممكن في أقرب وقت   اإلعداديةفي المدرسة مر مع المعلم المسئول مناقشة األيرجى 

للمدرسة الثانوية التي تريد عنك نيابة الحالية بالتقديم  اإلعداديةفستقوم  مدرستك  (2( أو )1تتقدم الجتياز اختبار )ذا كنت سإ

.المعلم المسؤوليرجى التحدث إلى  كنت ترغب في أخذ هذه االختبارات فإذا. اإللتحاق بها  
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يحتاجون  الذيناالعتبارات الخاصة للطالب العائدين من الخارج -

مساعدة في اللغة اليابانيةلل  

 ثانوية العامةلمدارس الل قبولال اختبار في

    

مساعدة في اللغة اليابانية في امتحان قبول لليحتاجون الذين من الخارج واألجانب  العائديناعتبارات خاصة للطالب هناك 

 عتبارات.تحدث مع معلمك حول هذه اال المدارس الثانوية العامة.

 عتبار األولاال

 المستهدفة الفئة ■

 دخول اليابان. أو االبتدائي أو أعلى بعد العودةالصف األول  الطالب الذين انتقلوا أو تم تحويلهم إلى بشكل عام هم    

المدرسة الثانوية   .المستهدفة ■ 

.جميع المدارس الثانوية العامة      

 ■ المحتوى:

    أ. مد فترة امتحان قياس القدرات األكاديمية )حوالي 1.3 مرة(

ج، د. ب،  ـم لييمكنك التقد أ  فيك م قبولذا تإ    

 

 ب. يمكنك استخدام قاموس لغة أجنبية خالل االمتحان. 

وأال تستخدم قاموس إنجليزي/ياباني أو ياباني/إنجليزي  ستخدام قاموسين كحد أقصى بشرط أال تكون قواميس إلكترونيةايمكنك 

.  أوأي شيء مدون باإلنجليزية في امتحان اللغة اإلنجليزية  

كانجي باللغة اليابانية.ال وكتابة قراءةسؤال  حذفيتم  ،القاموس في حالة استخدام  

ج. يتم كتابة "الفوريغانا" ) الحروف اليابانية التي تساعد على قراءة الحروف الصينية( فوق الكانجي )الرموز الصينية( في 

 أسئلة اختبار قياس القدرة األكاديمية.

قراءة الكانجي. ولكن في حالة امتحان اللغة اليابانية، يحذف سؤال  

  د. إذا كان هناك سؤال في المقال أو موضوع التعبير باللغة اليابانية، يتم توفير الكلمات األساسية التي تساعد على فهم السؤال 

 بلغة أجنبية.
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 عتبار الثاني اال

 المستهدفة  الفئة■   

 عامين.خالل  فأكثر، ثم عادوا لليابان  الذين عاشوا في بلد أجنبية لعامين، الطالب بشكل عام     

 المستهدفةالمدرسة الثانوية ■   

  الحكوميةالمدارس الثانوية جميع       

 المحتوى■   

 كتابته  إذا كان ذلك غير ممكن فيمكنك، ورير التقييم الذاتي بالنيابة عنولي أمرك أن يكتب تقيمكنك أن تطلب من معلمك أو     

 بلغة أجنبية غير اليابانية.

   

عنك للمدرسة الثانوية التي تريد نيابة الحالية بالتقديم  اإلعداديةمدرستك  ستقوم ،هذه االعتبارات كنت ترغب في تلقيإذا 

. )معلم الفصل( المعلم المسؤوليرجى التحدث إلى ذلك كنت ترغب في  فإذا. اإللتحاق بها  

 

 .2202 إلى أغسطس ، وسيتم االنتهاء منها رسميًا في يوليويتم تحديد محتوى االعتبارات على حد سواء )*(
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 المدارس الثانوية العامة ب القبولامتحان مواعيد جدول 

 2023 لعام

 القسم باختالف اريخ اإلعالن عن النتائج ، وتاالختباروتاريخ  ،فترة التقديم بالنسبة المتحان القبول، تختلف              

. إللتحاق بها من جدول المدرسة والقسم الذي تخطط  التأكديرجى لذلك  والدورة،  

 )فيروس كورنا(، أو اإلنفلونزا، أو ما شابه ذلك، تضررت وأدى ذلك  19-امتحان، ولكن بسبب فيروس كوفيد إذا كنت تقدمت بطلب ※

 التشاور مع المدرسة اإلعدادية.يرجى إلى عدم الحصول على االمتحان، في هذه الحالة يمكن تأدية االمتحان في موعد أخر.      

 

 مدة التقديم نوع االختبار
 محتوى االختبار وتاريخه

     ※ 

إعالن 

 النتائج

                              
ص 

خا
ر 
ختيا

ا
 

                  
رة
دو

 
سية

را
د

 
ل 
بدوام كام

 

)التصميم المعماري، التصميم الداخلي،  قسم الصناعة 

تصميم المنتجات، صناعة الفيديو واألفالم ، التصميم 

قسم ، ستكشاف العالمياالقسم ، المرئي، أنظمة التصميم(

قسم  ،قسم الفنون والثقافةالتربية الرياضية، قسم الفن، 

 قسم النمذجة الشاملة ،الدراما

 14 الثالثاء(يوم ) 

 فبراير 

 15األربعاء(يوم )

 فبراير 

 كاديمياألختبار اال

 فبراير 20 االثنين(يوم )

 

 العملي  االختبار 

 فبراير 21 الثالثاء(يوم ) 

 األربعاء(يوم )

  مارس   1

 الموسيقى قسم 

 7)يوم الثالثاء(  

 فبراير 

 8 األربعاء(يوم )

 فبراير  

 اختبار إتقان الغناء واختبار 

 المهارات العملية

رفبراي 81( السبتيوم )  

 

اختبار أكاديمي واختبار استماع 

 للموسيقى

 فبراير  20 االثنين(يوم ) 

  )مدرسة التمكين قسم الدراسات الشاملة

Empowerment school) 
 14 الثالثاء(يوم ) 

 فبراير 

 15 األربعاء(يوم ) 

 فبراير 

 اختبار أكاديمي

 فبراير  20 االثنين(يوم ) 

 

 المقابلة الشخصية 

 فبراير 21 الثالثاء(يوم ) 

( )المدرسة 2،1نظام الكريديت متعدد الفصول )الفصل

 (  Creative schoolيةاإلبداع

   .المعتمدة نقاطال يأ – بنظام الكريديت فترة صباحية ومسائية 

( نوسى اختبار دخول مدرسة تويوناكا الثانوية بمحافظة أوساكا )فرع 

(Osaka Prefectural Toyonaka( فرع )Nose ) 

 14 الثالثاء(يوم )

 فبراير 

 15 األربعاء(يوم )

 فبراير 

 اختبار أكاديمي

 فبراير 20 االثنين(يوم ) 

 

 المقابلة الشخصية 

 فبراير  21 الثالثاء(يوم )

 اختبار القبول للطلبة العائدين من الخارج

اختبار اكاديمي والمقابلة 

 الشخصية 

 فبراير  20 االثنين(يوم ) 

مساعدة ليحتاجون لالذين ألجانب والعائدين من الخارج للطلبة ا اختبار القبول

 في اللغة اليابانية

موضوع كتابة  اختبار أكاديمي،

 تعبيري

 فبراير  20 االثنين(يوم ) 

 دعم االستقالل للطالب ذوي اإلعاقة الذهنية  اختبار القبول لدورة 

 المقابلة الشخصية 

أيام يوم واحد من  

فبراير، 71 الجمعة(يوم )   

فبراير ، 20 االثنين(يوم )

  فبراير12 الثالثاء(يوم )
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 )فيروس كورنا(، أو اإلنفلونزا، أو ما شابه ذلك، تضررت وأدى ذلك  19-امتحان، ولكن بسبب فيروس كوفيد إذا كنت تقدمت بطلب ※

 يرجى التشاور مع المدرسة اإلعدادية.إلى عدم الحصول على االمتحان، في هذه الحالة يمكن تأدية االمتحان في موعد أخر.      

  

 
 مدة التقديم  نوع االختبار

 محتوى االختبار وتاريخه

     ※ 
 اعالن النتائج 

عام
ر 
ختيا

ا
 

ي
سية بدوام كل

را
رة د

دو
 

 يأ - الدراسات العامة )وتشمل نظام الكريديت قسم 

 (المعتمدة نقاطال

 قسم التجارة 

  العالميةعمال األ قسم 

 قسم الزراعة 

 (ةدورات االختيار الخاص باستثناء) قسم الصناعة 

 نجليزيةاللغة اإلقسم  المعلومات التربوية، قسم 

 الثقافة الدولية، الدراسات العالمية قسم 

نجليزية، قسم العلوم قسم البحث في اللغة اإل

 والرياضيات 

 العلمي اإلبداعالشاملة، قسم  دراساتقسم ال

وأدبي والدراسات قسم الدراسات الشاملة علمي 

 الشاملة في مجال التعليم

 الخيري نسانية، قسم التطوعقسم العلوم اإل

 قسم الدراسات الشاملة، ةقسم الثقافة الغذائي

مدرسة باستثناء  و ، يةاإلبداعالمدرسة  تشمل)

 التمكين(

 

 الجمعة(يوم )

 مارس، 3 

 ثنين(اإليوم )

يوم ) و مارس6 

 الثالثاء(

 مارس  7 

أكاديمي وبعض اختبار 

 خرىاالختبارات األ

 مارس  10 الجمعة(يوم )

 ثنين(اإليوم ) 

 مارس  20

 بدوام جزئي دورة

 دورة بنظام المراسلة

 )يوم الخميس(

 ، مارس 2 

 الجمعة(يوم )

يوم ) و مارس 3

 (األحد

 مارس 5

 مقابلة شخصية 

 األيام يوم واحد من

 مارس،  8 األربعاء(يوم )

  مارس،  9 )يوم الخميس(

 مارس  12 (األحديوم )

 (عند اللزوم  ) الدراسي الثاني فصلاختبار ال

  )يوم الخميس(

 مارس 23

 مقابلة شخصية 

 مارس 23)يوم الخميس(

 االثنين(يوم ) 

 مارس  27
االختبار التكميلي لدورة دعم االستقالل للطالب ذوي اإلعاقة 

 (عند اللزوم الذهنية )

 الخريف  فصل فيالتسجيل  اختبار

 الثالثاء(يوم )

سبتمبر  5

2023 

 ومقابلة شخصية   قصير مقال

سبتمبر  8 الجمعة(يوم )

2023 

  )يوم الخميس(

سبتمبر  14

2023  
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ً  أنظمة تساعدك   على  الدراسة ماديا

 أنظمة الدعم المادي لالستمرار في الدراسة
 

 .دخول المدرسة يمكنك اقتراض المصاريف الالزمة عند 

 يرجى االتصال بنا مباشرة.غيرها، و التسديد معايير وطرق وال  حول المؤهلالتفصيلية لمزيد من المعلومات 
 

 

 جهة األتصال  مدة التقديم  مبلغ القرض  اسم الجهة

 جمعية المنح الدراسية 

 محافظة أوساكا ل

مدرسة ثانوية عامة   

ين 000,50 حوالي  

 

 مدرسة ثانوية خاصة

 ين 250,000 حوالي

 الصف الثالث اإلعدادى طالب

 بدايةل سبتمبر شهر  بداية من 

 أكتوبرشهر 

 6272-6357-06 -ت 

 

 الحياة تأمين صندوق  

 
 ين 500,000 حوالي 

أبريل بعد دخول  شهر حتى نهاية 

 المدرسة

مجلس الرعاية  

 بلدة كل  االجتماعية ب

صندوق اعانة 

-األم المعيلة -األرامل

 األب المعيل 

 

الذهاب   مدرسة ثانوية عامة )عند 

 150,000 حوالي( الى المدرسة

 ين

 

الذهاب   مدرسة ثانوية خاصة )

 ( الى المدرسة

  ين 410,000 حوالي

  

دخول بعد مرور شهر من 

 ودفع مصاريفها  المدرسة

مكتب الرعاية 

جتماعية بالمنطقة التي اال

 تعيش بها

جمعية المنح الدراسية 

لأليتام الذين فقدوا أحد 

األبوين أو كالهما في 

 حادث مرورى 

 

 ين  200,000①

 ين 400,000②

 ين 600,000③

للمدرسة يمكن االختيار   عند التقديم 

  3ى لا 1من 

طالب الصف الثالث االعدادى   

 من شهر إبريل حتى شهر يناير
 1286-52-0120-ت

ا للمنح غجمعية أشينا

 الدراسية 

 

 مدرسة ثانوية خاصة 

 ني 300,000

 (من الممكن أن تتغير）

 8565-77-0120-ت  موعدها في الخريف
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 على الدراسة ماديا أنظمة تساعدك 

 نظام المنح الدراسية
عائلية أو لظروف  دفع الرسوم المدرسيةالغير قادرين على هناك  نظام لدفع أو إقراض الرسوم المدرسية للطالب 

 بعد التخرج. قرضال تسديد عليك راض الرسوم الدراسية،تإق حالة في مادية ألسباب

 يرجى االتصال بنا مباشرة.غيره  و السدادحول المؤهل والمعايير وطرق التفصيلية لمزيد من المعلومات 
 

 جهة االتصال   مدة التقديم   مبلغ القرض  اسم الجهة  

  جمعية المنح الدراسية 

 محافظة أوساكال

 

 

 المدارس الثانوية المدارس الثانوية العامة،

 الخاصة

 + الرسوم الدراسية الفعلية

 ين 100,000 حوالي

 

طالب الصف الثالث  

    عدادىاإل

لبداية  سبتمبر من بداية شهر 

 اكتوبر  شهر

أيضا التقديم بعد دخول   يمكنو

 المدرسة 

 

 6272-6357-06 -ت 

 الحياة تأمين صندوق 

 
 أي وقت في يمكنك التقديم  اين شهريً  35,000 حوالي 

مجلس الرعاية االجتماعية  

 بالبلدة

 

األم  -عانة األراملإصندوق 

 األب المعيل  - المعيلة

 

 الفعلية ال يغطي القرض الرسوم الدراسية

حول  ضرورة النقاش الثانوية ) رسةللمد

 (المطلوب المبلغ

بعد يمكنك التقديم في أي وقت 

 دخول المدرسة ل القبول قرار

مكتب الرعاية اإلجتماعية 

 بالمنطقة التي تعيش بها

جمعية المنح الدراسية لأليتام 

الذين فقدوا أحد األبوين أو 

  يكالهما في حادث مرور

 

 شهريا

 ين 20,000①

 ين 30,000② 

 ين 40,000③

من  للمدرسة يمكن االختيار عند التقديم

 ③إلى  ①

 

 طالب الصف الثالث

   يعداداإل
 يناير شهر  لى إأبريل شهرمن 

 شهر من بعد دخول المدرسة أو

 يناير شهر أبريل إلى 

 1286-52-0120-ت

ا للمنح غجمعية أشينا

 الدراسية 

 

 اين شهريً  25,000المدارس العامة 

 اين شهريً  30,000المدارس الخاصة 

 （من الممكن أن تتغير）
 8565-77-0120-ت موعدها في الخريف

منحة المدرسة الثانوية  

 للعائدين من الصين

  

اين شهريً  20,000  

(للسداد الحقاً  )التحتاج   

طالب الصف الثالث 

   اإلعدادي

 15نوفمبر إلى  1من 

 ديسمبر 

تويوكو ياماساكي   مؤسسة 

 الثقافي

-ت 072-266-2522  

  الكورية الدراسية  المنحة 

  

  10,000 اين شهريً  

ً للسداد  )ال تحتاج  (الحقا  

 

 دخول المدرسة  بعد 

 مايو  ىلامن  ابريل 

 ()عبر االنترنت

03-3343-5757 -ت   
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 دفع المصروفات الدراسية حالة صعوبة فيمادياً  نظام يساعدك 

 غيرها من األسباب بشكل مفاجيء وانخفاض الدخل  طارئة مثل ألسباب  
 

 أو الدراسية الخاصة بك بسبب تدهور أحوال الشركة التي يعمل بهادفع الرسوم األمر  يعلى ولإذا أصبح من الصعب 

 .المصاريف  تقليل الرسوم الدراسية أو الحصول على إعفاء من  ، يمكنوما الى ذلك ن دخله انخفض بشكل كبيرأبسبب 

التي التحقت بها المدرسة  التواصل مع رجى يلمزيد من المعلومات و ،ي التخفيضات واإلعفاءات الدراسيةهناك شروط لتلق

 (باللغة اليابانية لغة التواصل ستكون و االتصال على األرقام التالية )أ
 

 المدارس الثانوية العامةخاص ب■  

 قسم إيرادات الدولة، الموؤسسات التعليمية تمويلل المالي قسمال، مكتب التعليم بمحافظة أوساكا    

 (6913رقم داخلي ) 0351-6941-06 االتصال:   

 

 المدارس الثانوية الخاصةخاص ب■  

 الدعم والتنسيق قسم، قسم المدارس الخاصةمكتب التعليم بمحافظة أوساكا،    

 (بدون رقم داخلي)  0351-6941-06االتصال:    

 محافظة أوساكا، مركز االستعالم، خط بيبيتو  
 8001-6910-06االتصال: 
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 رس الثانويةامدالبدائل 
 
 

 كالتالي: أخرى عدة مسارات، فهناك اإلعداديةبعد التخرج من المدرسة إذا لم تلتحق بالمدرسة الثانوية 

 

 

 وجهات أخرى غير المدرسة الثانوية■ 

 

 بشكل أساسي في المجاالت الهندسية والتقنية. فيها يمكنك الدراسة مدرسة هى الكلية الفنية                 

  

 ما تحتاجه لمهنتك وحياتك.دراسة  يمكنك مدرسة هى             مهنيةالمدرسة ال

 

 يمكنك تعلم المهارات الالزمة للعمل. مدرسة هى     المدرسة الفنية المهنية

 

 لمزيد من المعلومات. معلمك  اسأل  لذلك . عن األخرى في كل مدرسة يختلف ما تتعلمة 

 

   األعمال المنزلية ، األعمال العائلية■ 

                                                               

 التوظيف■ 

 

   يمكنني الحصول على وظيفة؟       كيف  

 هناك طريقتان   ⇐               

 ".Hello Work"صفحة ابحث عن وظيفة عن طريق  ①          

 عائلتك. ابحث عن وظيفة عن طريق معارف         ② 

 " هو مكان يقدم وظائف لألشخاص الذين يبجثون عن عمل . Hello Workوورك" ""هالو    

 .وغيرها والنبالية األوكرانيةوالفتنامية و الصينية واإلنجليزية والبرتغالية واإلسبانية األتية ويوفر لك االستشارة باللغات     
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االستشارية بالمؤسساتقائمة   

عبر الهاتف أو البريد اإللكتروني حول المدرسة الثانوية والخيارات األخرىمع هذه المؤسسات يمكنك التشاور   

 

 لغة التواصل  االتصال  المؤسسة اسم 

 التعليم بمحافظة أوساكا مكتب  

 ،  التعليم بالبلديات غرفة  

 اإلبتدائيةلقسم المدارس  فيمجموعة الدعم الوظي 

 اإلعداديةو

 0351-6941-06-ت 

 (5484رقم داخلي )
 اللغة اليابانية  

  اللغة اليابانية          8128-6208-06 -ت  بمدينة أوساكا يةالتعليم اإلدارة

 اللغة اليابانية   7436-228-072 -ت   ساكاي بمدينة يةالتعليم اإلدارة 

 بمحافظة أوساكا  أبحاث تعليم األجانبمجلس  
 2683-3383-050فاكس:  

بريد الكتروني:  

fugaikyo@nifty.com 

 اللغة اليابانية 

 اللغة اليابانية   0050-1796-070 -ت أوساكا بمدينة  أبحاث تعليم األجانبمجلس 

   

 

-- 

 

 
 

 2022طبعة سبتمبر 

 ◆ نشر/  تحرير ◆

 واإلعداديةمكتب التعليم بمحافظة أوساكا  غرفة التعليم بالبلديات، مجموعة الدعم الوظيفي لقسم المدارس اإلبتدائية 

  3826-6944-06(، فاكس 5484خط داخلي ) 0351-6941-06ت:  

 shichosonkyoiku@sbox.pref.osaka.lg.jpبريد الكتروني : 

    shochugakko/.lg.jphttps://www.pref.osaka/رابط: 

       .اإلشارة إلى المصدر يرجى الطباعة، إعادة حالة فيو ،  االستخدام باستثناء بإعادة الطباعة يُسمح*    

mailto:shichosonkyoiku@sbox.pref.osaka.lg.jp
https://www.pref.osaka.lg.jp/shochugakko/

